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Geachte ouder/verzorger, 
 
De peuterspeelzaal waarvoor u uw kind aanmeldt, heeft als grondslag het onfeilbaar Woord van God en de 
daarop gegronde onverkorte en onveranderde Drie Formulieren van Enigheid, vastgesteld in de Nationale 
Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. 
 
Met het ondertekenen van het contract tussen u en onze peuterspeelzaal verklaart u de grondslag van de 
Christelijke Peuterspeelzaal “Prinses Amalia” te Ouddorp  te respecteren.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Algemene voorwaarden: 
o Nieuwe peuters worden geplaatst nadat zij 2½ jaar zijn geworden. Plaatsing eindigt op de dag dat 

peuters 4 jaar worden. Voor het tussenliggende geldt een opzegtermijn van 1 maand.  
o De hoofdleidster bepaalt de definitieve plaatsingsdatum in overleg met de ouders. De gewenste 

datum kan aangegeven worden op het inschrijfformulier.  
o Kinderen met een medisch advies of VVE indicatie hebben voorrang.  
o De speelzaal is geopend van 8.30 tot 11.45 uur en van 13.00 tot 15.15 uur 
o Er kan op de peuterspeelzaal beeldmateriaal van de kinderen worden gemaakt. Dit wordt o.a. 

gebruikt voor de website. De peuterspeelzaal ziet er op toe dat het beeldmateriaal dat ter inzage 
komt steeds zo is dat de afgebeelde personen niet in verlegenheid worden gebracht. 

o Met het ondertekenen van het contract gaat u er mee akkoord dat uw kind (indien nodig) in het 
overleg van de leidsters en de wijkverpleegkundige wordt besproken.  

o Met het ondertekenen van het contract gaat u er mee akkoord dat uw kind (indien nodig) in het 
overleg met de IB’er van de basisschool wordt besproken. 

o Met het ondertekenen van het contract gaat u er mee akkoord dat er een warme overdracht met 
de basisschool plaats vindt als uw kind vier jaar wordt, a.d.h.v. het overdrachtsformulier. 

o Om het schoon en hygiënisch houden van de PSZ te waarborgen, roostert de peuterleidster u als 
ouder in om mee te draaien in de schoonmaak. Doordat elke ouder hieraan deelneemt, is de 
frequentie laag en draagt u zelf bij aan een hygiënische en plezierige omgeving voor uw kind.  

o Voor de peuterspeelzaalplaats is of een inkomensafhankelijke ouderbijdrage of een bedrag onder 
de Wet Kinderopvang verschuldigd. Het bedrag zoals overeengekomen in het contract is altijd 
verschuldigd, ook al maakt u geen gebruik van de peuterspeelzaalplaats. Bij langdurige afwezigheid 
door ziekte kan een regeling getroffen worden.  

o De inkomensafhankelijke bijdrage is gebaseerd op uw verzamelinkomen. Voor de vaststelling van 
de hoogte van deze bijdrage moet u een formulier ‘geen recht op kinderopvangtoeslag  invullen en 
een kopie van uw inkomensgegevens (beide ouders!) overleggen. U bent verplicht om ons tijdig van 
deze gegevens te voorzien.  

o Het uurtarief en de hoogte van de subsidie voor de inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor 
ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag worden jaarlijks door de gemeente vastgesteld.  

o Facturen worden zoveel mogelijk vooraf geïncasseerd. U betaald 10 maanden per jaar.  
o Aan het begin van een nieuw jaar ontvangt u eenmalig een jaaropgave van het voorafgaande jaar. 

Dit geldt voor ouders die in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.  
o Stichting Christelijke Peuterspeelzaal Prinses Amalia verplicht zich tot uiterste geheimhouding over 

uw inkomensgegevens.  
o Uw peuter kan eventueel langer op de peuterspeelzaal blijven na de 4

e
 verjaardag (bijv. om een 

periode tot een schoolvakantie te overbruggen), mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 
 Verlenging van de periode op de peuterspeelzaal is alleen mogelijk wanneer de peuterplek 

beschikbaar is en niet nodig is voor een peuter op de wachtlijst; 
 Verlenging van de periode op de peuterspeelzaal moet twee maanden voor verlenging 

afgestemd zijn met de (hoofd)leidster; 
 Verlenging van de periode op de peuterspeelzaal staat gelijk aan verlenging van het op dat 

moment geldende contract tussen houder en ouders; 
 Verlenging voor een langere periode dan de ‘normale overbruggingsperiode’ tussen het 

vier jaar worden en een vakantie is alleen mogelijk na een indicatie, het zij medisch, het zij 
een verklaring van een andere onafhankelijke deskundige (bijv. CJG arts, psycholoog, etc.).   

 
 


